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Aprovados o ACT e a
proposta de PPR

Nesta 3ª feira (30/5), trabalhadores da Seb-Arno
participaram massivamente da votação e aprovaram as

propostas para o Acordo Coletivo de Trabalho e de PLR

ACORDO COLETIVO 2017/2018 - SEB-ARNO

Trabalhadores aprovaram a pro-
posta para o Acordo Coletivo de
Trabalho e para o Acordo de
PLR, durante votação realizada
no último dia 30/5, na portaria
da empresa.

Na votação da proposta que
estará registrada no primeiro
Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018 do grupo Seb-Arno
participaram um total de 261
trabalhadores, sendo que: 143
votaram a favor e 118 foram

contra a proposta. E da assem-
bléia que aprovou o valor da
PPR participaram 262 traba-
lhadores, sendo 193 a favor e
69 contra a proposta.

Tratando-se do primeiro acordo
negociado entre a empresa,
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense e trabalhadores,
pode-se dizer que o resultado do
processo apontou um iniciou
com o pé direito já que mesmo
com a empresa em fase de

instalação conseguiu-se garantir
reajuste nos salários, alguns
benefícios, além da redução dos
descontos no contra-cheque dos
trabalhadores.

Isso demonstra a importância de
se ter um sindicato organizado
e atuante. Se os trabalhadores
observarem ao seu lado, vão
perceber que têm trabalhadores
de outras empresas que não tem
direito nem de fazer o dejejum
no refeitório.

Quem ainda não retirou sua cartela para participar do show de prêmios poderá fazê-lo na hora e
local do evento, basta apresentar o contra-cheque do mês de abril, comprovando o desconto sindical.



A 9ª Marcha dos Trabalhadores sobre
Brasília, ocorrida no último dia 24/5,
foi um ato unitário, maciço, forte e que
cumpriu o papel de oposição ao governo
ilegítimo e contra as reformas trabalhista
e da Previdência, que exterminam o
direito ao trabalho e à aposentadoria.

Trabalhadores de diversas categorias do
Sul Fluminense se organizaram e foram
até Brasília para se unir a milhares de
outros trabalhadores de todo o país no
protesto contra as reformas, também
para exigir a saída do Temer e eleições
diretas já.

Segundo o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Silvio Campos: “A marcha
deu uma demonstração de força e união
dos trabalhadores, vitalidade política do
movimento sindical, coesão, e, sobretudo,
capacidade de mobilização dos traba-
lhadores contra a retirada de direitos”.

Durante a manifestação, as centrais
sindicais enfatizaram o seu compro-misso
com os trabalhadores e afirmam que não
vão esmorecer na luta em defesa dos direi-
tos e da democracia, devendo reunir-se

Marcha histórica reúne
200 mil  em Brasília

para discutir a continuidade da luta e,
continuando a tramitar as reformas, ado-
tar o chamado a uma nova greve geral
maior do que do dia 28 de abril.

Violência contra os trabalhadores

Entidades sindicais condenaram a
violência contra trabalhadores em
Brasília. A marcha, que reuniu traba-
lhadores de todo o país, saiu pacifi-
camente das imediações do estádio
Mané Garrincha e, quando chegou
próximo ao Congresso Nacional, a

manifestação democrática e pacífica foi
recebida por uma polícia despreparada
reprimiu de forma violenta homens e
mulheres que exerciam seu direito de
protestar.

A 9ª Marcha da Classe Trabalhadora,
organizada de forma unificada pelas
centrais sindicais, foi a maior
manifestação já vista em Brasília e reflete
não só a capacidade de luta dos
trabalhadores e trabalhadoras de todo o
Brasil, mas, sobretudo, a insatisfação
da sociedade.


